
Kort resume af talen:

Fra standerstrygning 1996 og til nu
har der været utrolig meget aktivi-
tet i klubben, både på grund af vores
25-års jubilæum, men også med
renovering og isolering af det halve
af bådhallen og arbejdet med broen.

   Broudvalget var lige ved at nå
deres mål, men op til stander-
hejsningen var vandstanden så høj
at broen lå under vand.

   Stort set alle har på hver deres
måde hjulpet til og der har været en
motivation og en optimisme så det
var fornøjeligt.

   Vores 25-års jubilæum blev fejret
med maner, og det kan vi være
stolte af.

   Jeg håber at det sammenhold og
den optimisme der er, vil fortsætte
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og at vi får en god sæson med
masser af aktiviteter.

   Nu bliver det dejligt at komme på
vandet.

Rasmus hejste standeren.

Greve Roklub længe leve, 3 lange og
3 korte hurraer.

Derefter døbte vi de nye kajakker.
Jørgen døbte Tyren
Daniel døbte Fiskene
Lene Døbte Skytten og
Mogens døbte Vægten

Greve Roklub og Roklubbens
Venner var derefter vært ved en
frokost.

Annette

Standerhejsning

AKTIVITETSPLAN
Juli-Oktober

Juli Denne måned er der foreløbigt ingen store arrangementer.

August
fre. d. 15 Kajak-triathlon i Vallensbæk.
lør. d. 16 De søde kaniner bliver døbt til rigtige platfodsroere af selveste Kong

Neptun. Efterfølgende er der fest i klubhuset.
søn. d. 24 Inrigger- og kajaktur på Københavns kanaler.
30-31 Tur til Stege for både inriggere og kajakker.

September
13-14 Den berømte og berygtede Tour de Gudenå for de modige

kajakroere.
27-28 Weekendtur på Maribo Sø for både kajakker og inriggere.

Oktober
søn. d. Året sluttes af med STANDERSTRYGNING.

DER KAN SELVFØLGELIG EFTER ØNSKE LAVES ANDRE TURE.
HENVENDELSE TIL LENE PETERSEN ELLER HENNING CHRISTIANSEN.

Husk at det ikke kun er disse datoer, at der sker noget i klubben. Du kan også komme
ud at ro mandag, tirsdag, onsdag og torsdag!



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66
Kasserer
Mariann K. Nielsen
Bøgehegnet 119 st. Th., 2670 Greve
Tlf. 42 61 25 04
Korttursrochef
Mogens Wulff
Karlslunde Strandvej 35, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 30 63
Langtursrochef
Lene Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81
Kajakrochef
Henning Christiansen
Lundemosen 67, 2670 Greve
Tlf. 42 61 14 17
Ungdomsleder
Daniel Mortensen
Olfert Fischersgade st., Kbh. K
Tlf. 33 13 50 08
Sekretær
Susanne Rothmann
Karlslunde Centervej 102, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 13 95 81

Roklubbens Venner
Formand
Jørgen Glindø
Højdevej 30, 2670 Greve
Tlf. 43 90 31 09
Kasserer
Gert Juul
Kollundsvej 17, 2770 Kastrup
Tlf. 31 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-nyt
Kim Boyborg
Engvej 4, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 10 45

Deadline for stof til næste nr.: 19. sept.

Den 1. fredag i juni, juli og august
måned vil sejlklubben tænde for
grillen ud for deres klubhus, og
medlemmer fra roklubben er meget
velkomne til at deltage. Man skal
selv medbringe det kød, man spiser,
og øl og vand kan så købes i sejl-
klubben.

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at Charlotte og Anne er blevet
konfirmeret,

at Kim er blevet student,

at Michael er blevet HH’er,

at begge skal i militæret til
august,

at der derfor søges MIDLER-
TIDIG redaktør til GR-nyt,

at klubben kunne have sparet
penge til broen ved at lade
Rasmus stå for materialerne,

at broen i Hundige Havn i øjeblik-
ket lider af visse mangler, samt

at der i GR er morgenroning
tirsdag og torsdag morgen.

Og så var der bankofest. Alle der i
sæsonen 96/97 havde hjulpet til med
at at afholde bankospil var inviteret
med evt. ledsager. Jørgen Glindø
fortalte om hvordan sæsonen var
gået.

Lørdag den 14.juni 1997 var der
cykeltur for piger i alderen 14-110
år. Det var fritidscenteret Brogår-
den der arrangerede det.
   Så vi var 4 friske piger og en
mandlig landevejsrytter (bil) der
stillede op. Det var Charlotte (uroér)
Charlottes mor Annelise, Lene og
undertegnede. (Harry fulgte os i bil).
   Ens klædt i Greve Roklub trøjer og
sorte cykelshorts, Harry i fuld
uniform. Det var PR.
   Vi kørte som et hold og de andre
ventede på mig hver gang vi måtte
op ad en bakke i 1.gear. Der kan
min konecykel godt nok ikke følge
med de andre smarte cykler med 5-7
gear.
   Turen var 60 km og gik gennem
Roskilde, Boserup skov, Gevninge,
Lejre og Brordrup
   Der var 3 depoter undervejs, med
forplejning af mad og drikke, sama-
ritter, cykelservice og toiletter.
   Vejret holdt tørt til Brordrup
gadekær. Der satte regnen ind i
tove. Da vi havde stået lidt i tørvejr,
blev vi enige om at fortsætte. Regn-

   Det var som sædvanlig en god fest.
Vi ved ikke hvorfor de fester altid er
så gode, men det er de bare. Masser
af god mad og vin, alle i godt humør
og vi dansede til den lyse morgen.
   God sommerferie til alle.

Annette

jakke på og så derudad. Og så var
det bare hjemad i øsende regnvejr
de sidste 13 km.
   Der fik vi alle en guldmedalje, en
rød rose, en is og et knus af en flot
fyr, og så var det med at komme
hjem, for om aftenen var der fest på
Brogården for alle deltagere +
gæster. Der blev serveret helstegt
pattegris, salat og bagt kartoffel.
Vin, øl og vand kunne købes.
Brogårdens personale underholdt på
scenen med sang og musik i 1½
time. Vi morede os. Det var helt
professionelt. Derefter var der dans.
   Men ved 22-tiden begyndte vi på
skift at gabe, og tilsidst måtte vi
overgive os og gå hjem og sove.

Annette

Bankofest
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Greve Pigetour

Invitation fra
sejlklubben



Vi var 5 roere på tur til Svinø
(Næstved Roklubs sommerhus) i
pinsen. Det var Lene, Henning og
Rasmus i en to’er inrigger og
Asbjørn og Mogens i kajak. Det var
solrigt, med en kraftig vind i ryggen.
Vi tog af sted fra Næstved Roklub
samlet, med kortet liggende i
robåden.
   Da vi kom ud på det åbne, lagde
undertegnede til ved en bro for at
sætte overtræk på kajakken. De
andre fortsatte. Området består af
søer og kanaler med en del sivskov,
hvor man hurtigt mister kontakten.
   Da jeg var klar igen var de andre
væk. Jeg kunne ikke se dem mere og
havde ikke noget kort. Efter at have
ledt efter dem et stykke tid havnede
jeg på Enø, skubbet frem af blæsten.
Det var ganske vist i den forkerte
retning, men her vidste jeg, at John
og Sanne fra GR camperede.

Mandag d. 26. maj var der fælles
start for instruktion af nye inrigger-
roere og kajakroere, og der var et
pænt fremmøde. Efter instruktionen
var der kaffe og brød. Onsdag d. 4.
juli var det slut på instruktionen af
første hold.
   I alt var der blevet instrueret 9
inrigger-kaniner, hvoraf 7 blev fær-
dige. Der var desværre kun 1 kajak-
kanin. Efter instruktionsugerne er
der dog kommet 9 kajakkaniner,
som bliver færdige snarest.

De var flinketil at hjælpe med at
finde de andre med bil og telefon.
Det lykkedes ikke den dag.
   Næste dag havde vinden lagt sig,
og jeg kunne fortsætte til Svinø.
   Her var de fire andre lige ankom-
met. De havde været blæst inde på
en ø og havde overnattet på en for-
blæst mark. Jeg havde sovet i John
og Sannes campingvogn på en
drømmeseng.
   Efter det glædelige gensyn, ved
middagstid, fik vi tændt grillen, fik
lavet nogle gode bøffer og hyggede os
i det fine vejr.
Morale:
! På langture skal alle både have

et kort
! Alle både holder sammen så

man kan se hverandre.
! Alle orienteres inden start.

MOW

Instruktører for inrigger: Annette,
Lene, Jes, Henning, Mogens og Gert
Kajak: Daniel, Michael, Henning og
           Mogens
   En stor tak til dem, de mødte
meget flittigt op, så klubben kunne
fortsætte. Vi er for lidt instruktører
og skal have flere på kursus.
   Der bliver stoppet for instruktion
til august, hvor vi vil lave nye hold.
(ca. 2 uger)
   Nye medlemmer kommer på
venteliste. MOW

Søndag den 13. april 1997 holdt
Vennerne deres generalforsamling.
   Samme dag havde Roklubben ind-
kaldt til Standerhejsning og både-
dåb. Det var ingen dårlig idé;
fremmødet var mere end fordoblet
og den traditionelle “Havpadde” var
i dagens anledning erstattet af
Mariann’s lækre frokostbuffet.

   Jørgen Glindø fortalte i sin beret-
ning om Bankospillene, som efter en
tilbagegang i 1996, atter var tilbage
med pæne overskud i starten af
1997. En fremgang, som vi skal
fastholde.
   Bankosæsonen som i indeværende
sæson er afviklet på Gersager-
skolen, vil fortsætte samme sted
resten af året og tidligst fra 1998
flytte tilbage til Krogårdsskolen.
   Gert Juul gav en kort gennemgang
af strategien og formål med oprettel-
sen af Vennernes Fond og Bådefon-
den og gennemgik derefter regn-
skaberne for Roklubbens Venner,
Vennernes Fond og Bådefonden.
   Generalforsamlingen godkendte,
at Roklubbens gæld til Vennerne,
hidrørende fra reparation af både-
broen, godskrives med restgælden
på 18.000 kr.
   Ligeledes blev det besluttet, at
Vennerne støtter Roklubben med
midler til køb af en nyere brugt
bærbar PC til kassereren, nyt værk-
tøj til bådreparation og anskaffelse
af elektronisk varmeautomatik til
Roklubben.

   De penge der tilbageføres fra sik-
ringskontoen i Bådefonden, øremær-
kes til bådebro og sauna.

   Kontingentet blev efter nogen
diskussion fastsat uændret til 15 kr
for sæsonen 96/97.

   Som sædvanlig var der stor spæn-
ding om valgene til bestyrelsen.
Jørgen Glindø blev genvalgt til
formand; Gert Juul til kasserer;
mens Mariann K. Nielsen og
Annette Knoth blev valgt til
bestyrelsen.
   Søren Johansen var utilfreds, både
med den måde bestyrelsen arbej-
dede på og den måde man priorite-
rede pengene på, og ønskede derfor
ikke genvalg. Ingen andre i forsam-
lingen ønskede at overtage Sørens
plads i bestyrelsen, som derfor er
vakant.
   Tak til Søren, som har gjort en
stor insats i forbindelse med
afvikling af bankospillene. En ind-
sats som Søren startede før han kom
i bestyrelsen, og som derfor umid-
delbart ikke har noget med bestyrel-
sesposten at gøre; til orientering for
evt. interesserede kandidater.
   Under eventuelt opfordrede Sanne
til at lave en kampagne for at få
flere medlemmer til at deltage i
afvikling af bankospillene.
Forslagene er taget til efterretning i
bestyrelsen.

Gert
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Generalforsamling hos VennerneFællestur til Svinø

Instruktion 97



Sidste nr. af vores blad stod i
jubilæets tegn, så her kommer lidt
fra 1. kvartal af 1997.
   Badminton, banko og svømning
fortsatte.
Vinterferie:
   Vi var 8 roere på vinterferie til
Harzen i en uge. Vi boede i 2 lejlig-
heder, over for hinanden. Vejret var
med os, vi løb både på slalom og
langrend, var på sigtseeing og løb
såmænd også på skøjter. 8 dejlige
dage med masser af motion.
Skøjtedag:
Mens frosten endnu var her sprang
vi en lørdag badminton over og løb
på skøjter på mosen i Mosede. Vi
ringede rundt til så mange vi kunne
nå, og vi var ca. 18 roere, der stod på
skøjter.
   Det var ikke alle der havde
skøjter, men dem der havde ekstra
tog dem med, så alle der mødte op
kom på isen.
   Rasmus var den yngste og mon
ikke Harry var den ældste. John
havde taget campingbord og stole
med og der sad vi og fik kaffe og

Årets første langtur gik som altid til
Strukmannsparken i Skodsborg.
   Vi havde selv 2 både med som vi
satte af i Hellerup Roklub.
   Det blæste en halv pelikan, men
Hellerupperne (og det var jo deres
daglige rofarvand) sagde at det

kage og en gammel dansk. Det var
dejligt at mødes på en anden måde.
   Vi var enige om at lørdagen efter
skulle vil mødes i Hedeland og stå
på skøjter der, men desværre var
det tøvejr.
   Alle var enige om at vi til næste
vinter vil arrangere skøjtetur igen.
Medlemsmøde:
   Mange mødte op. Vi skulle
beslutte hvilke type kajakker der
skulle købes for de 20.000,- kr. fra
Greve kommune.
   Vi blev enige om at det blev en
havkajak og en for de frigivne. Vi
skulle have dem hurtigt, så de var
der til standerhejsningen.
Bro:
   Greve beredskabstjeneste hjalp os
med at spule stolperne ned til broen.
De mødte 6-7 mand i fuld uniform
og med deres køretøjer og en stor
pumpe. Broudvalget og flere
hjælpere var der. Der blev arbejdet
hårdt og det lykkesdes næsten. Det
drillede. En stor tak til Beredskabs-
tjenesten for deres flotte insats.

Annette

kunne godt gå. Så vi drog afsted, og
mødte med det samme flere 4-årers
på vej hjem. Det var for meget for
dem. Andre både lagde til bro for at
tømme vand ud af bådene.
   Asbjørn og Søren roede, jeg havde
tjansen med roret.

Henning, Lene og Daniel var i den
anden båd.
   Jeg tror det tog halvanden time at
komme til Skovshoved havn, Vi
krydsede og krydsede, og det gik
fint. Kun 2 dråber vand i båden.
   Bølgerne var så store, at jeg følte
vi skulle søge nødhavn i Skovshoved
Havn. Da vi kom derind var der 50-
60 andre, der havde gjort det
samme. Det var helt umuligt at ro
videre. Så vi spiste vores frokost, og
Lene og jeg fik vores isvaffel.
   Vores landevejsroer (Harry) havde
i mellemtiden, mens han spejdede
efter os, hjulpet en speedbåd, der
havde fået motorstop, med at holde
den væk fra stenene ved molen til
der kom hjælp. Resultatet var at
han var våd op til brystet. Et par
tørre dameunderbukser med blon-

Lørdag den 6.juni 1997 holdt vi
vikingefest. Vejret var med os og vi
kunne sidde på terrassen foran båd-
hallen.
   Der var pyntet med grene, oprejste
årer og fattømrede mygge/hyggelys.
3 langborde skulle der til for at alle
kunne være der.
   Maden stod på grillben, brød og
salat, og alt skulle spises med fing-
rene. Dertil mjød (samt fadøl og
sodavand). Til dessert var der frugt.
De fleste var udklædte og havde vist
stor fantasi. Der blev udkæmpet
drabelige dueller med træsværd.

der, et par aerobicstrømper, 2 lyse-
røde skraldeposer på fødderne så
han kunne have de våde sko på, og
et par joggingbukser med hul i, 4
numre for store, så kunne han klare
resten af dagen.
   Tør igen hentede han så traileren
fra Hellerup, og vi kørte bådene til
Langelinie lystbådehavn. Sikke et
gedemarked. Der var biler, fodgæng-
ere og rulleskøjteløbere, og indkørsel
forbudt. Men ned kom bådene da.
    Vi roede gennem Københavns
Havn og gennem kanalerne. I Chris-
tianshavns kanal drak vi kaffe.
   Harry fandt os i bil, og det var da
godt, for han havde kaffen. Bådene
tog vi op i Københavns roklub. Vi
kom lidt sent hjem.

Annette

Mariann holdt tale og fortalte lidt
om hvad det var vi skulle spise, og
om hvad man spiste i vikingetiden.
   Præmien for bedst udklædte gik
til Hagbards Morfar (Harry) og hans
kone Brynhilde (undertegnede).
   Peter skjald en melodi på horn.
   Da det blev for koldt ude, selv for
os vikinger, gik vi ind i stuen, hvor
dansen gik til den lyse morgen.
   Stor tak til festudvalget for en god
fest. Lad det blive en tilbagevend-
ende begivenhed hvert år.

Annette

Vikingefesten i
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Vinteraktiviteter

Kristi Himmelfartsdag


